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Zápisnica 
zo zasadnutia výkonného výboru Klubu slovenských turistov 

18.5.2012 v Modre-Harmónii  
 
                                                                                                                                                                  

Prítomní:   
Členovia VV KST: Peter Perhala, Erika Fábryová, Marek Heinrich, Štefan Kuiš, Miroslav Herchl, Vladimír 
Povoda, Zuzana Jendželovská. 
prizvaní

Ospravedlnili sa: členovia RK Ján Pullmann,  Anna Mazániková, Vladimír Fehérpataky; šéfredaktorka časopisu 
Krásy Slovenska Zuzana Kollárová.  

: Michal Hučko, predseda sekcie JT, Arnošt Guldan, ex-člen VV; Dušan Valúch - generálny sekretár 
a zapisovateľ. 

 
Program podľa pozvánky:  

1. Kontrola plnenia úloh               P. Perhala 
2. Závery ÚR a XIII. VZ KST                                                                P. Perhala 
3. Aktuálne úlohy Ekonomickej komisie                                               V. Povoda, E. Fábryová     
4. Aktuálne úlohy sekcie jazdeckej turistiky                                          V. Povoda, M. Hučko 
5. Príprava hlavných turistických podujatí  (leto 2012)                          Z. Jendželovská, Š. Kuiš 
6. Harmonogram  inventarizácie majetku v roku  2012                          E. Fábryová, M. Herchl 
7. Časopis Krásy Slovenska                                                                    M. Herchl, D. Valúch; Z. Kollárová 
8. Rôzne 
9. Rozšírené zasadnutie VV s účasťou RR KST Malé Karpaty, vrátane predsedov O aK z regiónu.  

 
Na úvod P. Perhala osobitne privítal  bývalého člena VV KST Arnošta Guldana, ktorému  ÚR KST na návrh D. 
Kaliského schválila za celoživotnú prácu a významný prínos  pre KST najvyššie ocenenie - čestné členstvo KST. 
Pred začiatkom pracovnej časti  zasadnutia  odovzdal P. Perhala A. Guldanovi pamätnú  plaketu  k udeleniu 
čestného členstva (keďže medzi zasadnutím ÚR a hneď nasledujúceho dňa konaným VZ nebol časový priestor 
na zabezpečenie plakety).  
Podpredseda KST pre O aL  M.Heinrich navrhol doplniť program podľa pozvánky o ďalší bod -  pred Rôzne 
zaradiť prerokovanie a schválenie VP o sieti ubytovacích turistických zariadení. Návrh na doplnenie programu 
bol jednomyseľne prijatý.  
 
1.Kontrola plnenia úloh                                                       
Uznesenie 45/2010: VV ukladá M.Heinrichovi pripraviť metodický materiál „Právna zodpovednosť cvičiteľov 
a inštruktorov“ Z: M. Heinrich, KT: 23.3.2012  
Stav:  splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  
Riešiteľ skompletizoval materiál, na posúdenie ho dostal predseda UMK  M. Belás, ktorý pripravil písomné 
stanovisko (vyzdvihol komplexnosť). Sekretár na oboznámenie rozposlal členom VV oba materiály, predseda 
pred schvaľovacím hlasovaním požiadal VV o pripomienky. Š.Kuiš vzhľadom na rozsiahlosť materiálu (cca 70 
strán)  navrhol, aby ho M.Heinrich doplnil o sprehľadňujúcu rešerš, alebo dal na úvod Obsah, upresňujúci na 
ktorej strane sa čo nachádza, kde konkrétne hľadať, keď sa niečo stane. K tejto požiadavke sa pripojili aj V. 
Povoda a Z. Jendželovská. Riešiteľ oponoval vysvetlením použitých fontov (normálny text, kurzíva, boldovaný 
text) na sprehľadnenie, apeloval, aby všetci ktorých sa to týka, si materiál aspoň raz prečítali celý. Prizvaný M. 
Hučko, predseda sekcie JT sa zaujímal o možnosť zakomponovania špecifických situácií z jazdeckej turistiky. 
P.Perhala poďakoval M.Heinrichovi za vytvorenie veľmi potrebnej pomôcky, po ktorej cvičitelia a inštruktori už 
dávno volali. Dal hlasovať, materiál bol prijatý jednomyseľne. 
Uznesenie 52/2012: VV schválil materiál Právna zodpovednosť v Klube slovenských turistov, vypracovaný 
JUDr. M.Heinrichom, podpredsedom KST pre organizáciu a legislatívu, ukladá zverejniť dokument s uvedením 
autorstva a dátumu schválenia (18.5.2012) pre potreby  cvičiteľov a inštruktorov na webe KST, na stiahnutie 
a mailom zaslať všetkým členom ÚR. Z. M.Heinrich, D. Valúch; T: ihneď  
Uznesenie 49/2010: Angažovať sa vo veci nefunkčného vodáckeho splavu v Čunove. Pripraviť rokovanie 
s kompetentnými zložkami (s novým vedením) Vodohospodárskej výstavby s cieľom  dosiahnuť stavebnú 
úpravu splavu,  jeho predĺženie. Z: Z. Jendželovská; T: 30.6.2012 
Stav: P. Perhala informoval, že podľa neoverenej informácie sa rekonštrukcia nefunkčného splavu(sklzu) 
v Čunove nedávno začala. Požiadal Z. Jendželovskú, aby overila skutkový stav a informovala na najbližšom 
zasadnutí VV, či je možné úlohu vypustiť zo sledovania. 
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Uznesenie 01/2011: VV schvaľuje zakúpenie/registráciu internetovej domény „chataprizelenomplese.sk“ 
a postupne aj domény pre ostatné vysokohorské chaty KST. Domény sa stanú predmetom nájmu - budú zverené 
chatárom, aby vo vlastnom záujme (a na svoje náklady) udržiavali stránky chát s príťažlivým a aktuálnym 
obsahom. Z: E. Fábryová, M. Herchl; T: 31.8.2011  
Stav: Informoval M.Herchl. Prenájom domény Zbojníckej chaty už bol doriešený, poslednou neriešenou  zostáva  
doména Chaty pod Rysmi. Z. M. Herchl, KT 30.6.2012 
Uznesenie 52/2011: VV vyzýva sekcie CT, VT a VhT aby pripravili zásady zrazov pre svoje presuny, aby bol 
pripravovaný organizačno-metodický materiál (Rukoväť organizátorov zrazov KST ) aplikovateľný pre všetky 
sekcie. Z: Š. Kuiš, M. Rusnák, J. Šoffa, V. Jeremiáš, T: 23.9.2011 
Stav: podľa Š.Kuiša od posledného zasadnutia bol do VV doručený materiál od sekcie CT a LT, u VT a VhT 
pokrok nenastal. Celý materiál (vrátane VT a VhT) bude zaradený  na prerokovanie vo VV v septembrovom 
termíne. Z: Š.Kuiš, J.Šoffa, V.Jeremiáš; KT: 22.9. 2012 
Uznesenie 64/2011: VV ukladá podpredsedovi pre organizáciu a legislatívu dohliadnuť na aktualizáciu sídla KST 
v listoch vlastníctva majetkových objektov KST. Z: M. Heinrich, T: 31.3. 2012   
Stav: stanovisko z BA–katastra  ešte neprišlo, M.Heinrich zašle urgenciu. Z: M.Heinrich; KT: 30.6.2012 
Uznesenie 92/2011: VV schvaľuje vyznačenie TZT pre zdravotne postihnutých turistov v Bratislave. Osloviť 
Sekciu turistiky zdravotne postihnutých s požiadavkou o navrhnutie ďalších trás vhodných pre zdravotne 
postihnutých, T: 22.9.2012, Z: Z. Jendželovská  
Stav:  Z.Jendželovská postupne preberá agendu A.Guldana, kontrolný termín predĺžený z augusta na september. 
Uznesenie 108/2011: VV ukladá riešiteľskému tímu, ako podklad pre vytvorenie biografického slovníka 
osobností turistiky na Slovensku pripraviť heslár, rozposlať ho predsedom RR a zverejniť na www.kst.sk. 
 Z: V. Povoda, T:30.11.2012.   
Stav:  Po stretnutí riešiteľského tímu 20.4. s externistkami z NK Martin bol určený KT 30.6.2012 
Stav: Termín plynie. O aktuálnej situácii  informoval V. Povoda: do konca mája treba spracovať tezaurus,  
v spolupráci s A.Guldanom. M.Herchl, požiadal, aby bola do zápisnice doplnená aj Mgr. Poláková, ktorá bude 
výkonným človekom za NK Martin (pozn. zapisovateľa: týmto sa tak stalo). 
Uznesenie 133/2011: VV poveruje podpredsedu pre organizáciu a legislatívu Mareka Heinricha pokračovať 
v rokovaní so správcom súkromného lesného pozemku, s cieľom obnoviť značenie TZT/E8 v úseku Košecké 
Podhradie-Kopec v pôvodnej, alebo po dohode upravenej trase. Z: M.Heinrich, E.Škutová T: 31.5.2012    
Stav: informoval  M. Heinrich. Zatiaľ sa, napriek viacerým pokusom, nedovolal kompetentnému zamestnancovi 
lesnej správy v Košeckom podhradí. V tejto súvislosti bolo na žiadosť M.Heinricha v čase medzi aprílovým 
a májovým zasadnutím VV v elektronickom hlasovaní prijaté uznesenie 50/2012 väčšinou hlasov (4 hlasy za, 
traja nehlasovali): 
Uznesenie 50/2012:  Regionálne rady, kluby a odbory Klubu slovenských turistov (KST) nemôžu organizovať v 
mene KST podujatia, ktorých trasa bude prechádzať cez miesta priebehu ťažby dreva v lokalite Kopec, v obci 
Košecké Podhradie, a to až do vyznačenia novej trasy turistického chodníka v príslušnej lokalite sekciou 
značenia KST."  Z: M.Heinrich, E.Škutová, T: ihneď 
Uznesenie 1/2012: VV berie na vedomie informáciu o odstúpení A. Guldana  z VV KST zo zdravotných 
dôvodov k 22.4.2012, vyslovuje poďakovanie A. Guldanovi za prácu vo VV a za celoživotný prínos pre KST, 
pripája sa k  návrhu predsedu KST udeliť A. Guldanovi k okrúhlemu životnému jubileu medailu Miloša Janošku. 
Návrh bude predložený Ústrednej rade s kladným odporúčaním VV. Z: P.Perhala, T:21.4.2012 
Stav:  splnené vypúšťa sa zo sledovania  
Uznesenie 4/2012:  VV konštatuje, že riešenie námetu D.Kaliského na redukciu TZT spadá do agendy Sekcie 
značenia; ukladá sekcii aby sa námetom zaoberala a informovala VV o návrhu riešenia.  
Z: P.Perhala, E.Škutová; T: 21.4.2012 
Stav: uznesenie nebolo v termíne splnené, k problému bolo prijaté nové uznesenie: 
Uznesenie 45/2012: VV poveril predsedu KST, aby výhrady VV k práci SZ a jej predsedníčky E.Škutovej 
predniesol na najbližšom rokovaní ÚR KST. Z: P.Perhala, T: 21.4.2012 
Stav:  splnené vypúšťa sa zo sledovania  
Pôvodné uznesenie 4/2012 zostáva v sledovaní, KT:  22.9.2012 
Uznesenie 6/2012: VV konštatuje, že  riešenie námetu D.Kaliského na zlepšenie prehľadu  o počtoch a menách 
vyškolených cvičiteľov v gescii jednotlivých sekcií, resp. v pôsobnosti jednotlivých RR, spadá do agendy 
Učebno-metodickej komisie; ukladá komisii, aby sa námetom zaoberala a informovala VV o návrhu riešenia. 
Z: V.Povoda, M.Belas; T: 21.4.2012 
Stav: Termín plynie. V. Povoda konštatoval, že nezáujem L.Khandla pomôcť novému predsedovi UMK s touto 
úlohou je pre neho sklamaním, ale nie je to neprekročiteľná prekážka. RR  KST Turiec má zoznam svojich 
cvičiteľov a inštruktorov,  treba osloviť všetky RR a zistiť ako sú na tom. Pátrať sa dá aj z opačnej strany: za 
sekciu značenia má prehľad ( zoznam vyškolených)  A. Guldan, za sekciu mládeže S. Andrási, zoznamy 
vyškolených inštruktorov v jednotlivých presunoch  treba vyžiadať od  predsedov príslušných sekcií. P.Perhala 
požiadal generálneho sekretára aby  pomohol  M.Belásovi v tejto komunikácii a oslovil ako predsedov RR, tak aj  

http://www.kst.sk/�
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predsedov presunových sekcií (okrem JT a TZP, ktoré zatiaľ nikoho neškolili), keďže na rozdiel od M. Belása 
ich pozná. KT: 22.9.2012 
Uznesenie 7/2012: VV konštatuje, že riešenie námetu E. Škutovej na sfunkčnenie regionálnych SZ spadá do 
agendy ústrednej Sekcie značenia; ukladá sekcii aby sa námetom zaoberala a informovala VV o návrhu riešenia.  
Z: P.Perhala, E.Škutová; T: 21.4.2012 
Stav: uznesenie nebolo v pôvodnom termíne splnené, bol pridelený KT:18.5.2012. Aktuálnu informáciu podal 
P.Perhala – citoval vyjadrenie predsedníčky SZ, že je to záležitosť organizácie a tak úloha nemala byť pridelená 
jej, ale podpredsedovi pre organizáciu (a legislatívu) M.Heinrichovi. Z následnej diskusie vyplynulo, že VV si 
neosvojil názor E.Škutovej, považuje personálne doplnenie regionálnych komisií značenia v prvom rade za vec 
ústrednej sekcie značenia, čo však neznamená, že exekutíva zostane bokom. VV bude situáciu sledovať 
a v rámci svojich možností napomáhať náprave. Nový KT: 22.9.2012 
Uznesenie 8/2012: VV sa zaoberal námetom J. Fiľakovského na zabezpečenie jednotných vlajok KST pre 
všetky RR (na náklady ústredia) a osvojil si ho. Ukladá predsedovi propagačnej komisie zabezpečiť objednávku 
výroby vlajok pre všetky RR a sekcie KST vo 4. kvartáli 2012, s tým, že budú rozdané na rokovaní ÚR 
1.12.2012. Z: P. Perhala, D.Valúch; T: 1.12.2012  
Stav: termín plynie. 
Uznesenie 10/2012: VV schvaľuje pre RR KST Prievidza - organizátora podujatia  49. Stretnutie čitateľov 
časopisu Krásy Slovenska na Kľaku príspevok vo výške  250 € z rozpočtu KST. Z: E. Fábryová, T: 26.5.2012 
Stav:  splnené, vypúšťa sa zo sledovania.  
Uznesenie 18/2012: Výkonný výbor  v zmysle Stanov KST, čl.7, bod 2, písm. e, navrhuje Ústrednej rade, aby po 
odstúpení A. Guldana z VV KST z vážnych zdravotných dôvodov, poverila výkonom funkcie člena VV KST pre 
sekcie, do konca terajšieho funkčného obdobia, členku ÚR KST Zuzanu Jendželovskú. Z: P.Perhala, T.21.4.2012 
Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania  
Uznesenie 46/ 2012: VV ukladá majetkovej komisii opätovne sa zaoberať návrhom  zmluvy SPF č. 00251/2012-
PKZ-K40017/12.00 (odkúpenie podielu nevysporiadaného pozemku na Skalke),  s cieľom prijať riešenie, ktoré 
bude pre KST výhodnejšie. Z: M.Herchl; T: 18.5.2012  
Stav: informoval M.Herchl. Situácia na SPF je momentálne (vzhľadom na povolebné personálne výmeny)  
neprehľadná a pracovný kontakt je neefektívny. Požiadal o nový KT: 30. 6.2012 
P.Perhala v tejto súvislosti informoval o dôvodoch ktoré ho viedli k iniciovaniu druhého hlasovania per rolam od 
predchádzajúceho zasadnutia VV – išlo o čo najrýchlejšie schválenie pristúpenia nového záujemcu p. Urbánka  
do spoločenstva spoluvlastníkov inž. sietí k pozemku na Skalke, čím sa pre doterajších vlastníkov KST zmenšuje 
podiel z 1/7 na 1/8 (rozdiel predstavuje neplánovaný príjem, do rozpočtu KST). Pristúpenie p.Urbánka medzi 
spoluvlastníkov a príslušná kúpno-predajná zmluva boli schválené väčšinou (5 hlasov za, dvaja nehlasovali): 
Uznesenie 51/2012: VV v elektronickom hlasovaní väčšinou hlasov per rolam schválil dohodu spoluvlastníkov 
o pristúpení ďalšieho vlastníka, vyčíslenie ceny za zníženie vlastníckeho podielu z 1/7 na 1/8, ako aj príslušnú 
kúpno-predajnú zmluvu medzi p. Urbánkom (kupujúci) a KST (predávajúci), vyčíslenú na 5 451, 58 €. VV tým 
poveril štatutárov podpísať príslušné dokumenty. Z: P.Perhala, E.Fábryová; T: ihneď .  
17. mája boli dokumenty podpísané. Stav: splnené, vypúšťa sa zo sledovania  
Uznesenie 28/2012: Na návrh predsedu RR KST Michalovce, VV schvaľuje udelenie ZO KST pre dlhoročného 
aktívneho funkcionára G. Gazdu (držiteľ SO KST z roku 1998). Ukladá navrhovateľovi dodať návrh písomne 
a odporúča odovzdať ho ocenenému na otvorení 34. Zrazu  cykloturistov KST v Starej Ľubovni. 
Z: P.Perhala, D.Valúch, T: 23.8.2012 
Stav: Termín plynie.  
Uznesenie 29/2012: VV schvaľuje aby po finálnej redakčnej úprave bol aktualizovaný záznamník Cesta hrdinov 
SNP sprístupnený na stránke kst.sk v elektronickej podobe „na stiahnutie“, aj v tlačovej podobe, v náklade 200 
ks. Z: P.Perhala, D.Valúch; T: 30.11.2012 
Stav: Termín plynie. P.Perhala informoval, že predsedovia dotknutých RR majú na aktualizačné pripomienky  
čas do 30.6. 2012,  potom bude pripravený inovovaný záznamník. Dal návrh aby propagačná komisia pripravila  
v spolupráci so sekciou PT nové logo hlavnej diaľkovej turistickej trasy SR, ktoré by malo vyjadrovať, že Cesta 
hrdinov SNP je súčasťou trans-európskej turistickej magistrály E8. 
Uznesenie 30/2012: VV  ukladá propagačnej komisii  konvertovať výtvarný návrh propagačnej samolepky 
Priateľ turistiky – Partner Klubu slovenských turistov do vektorového formátu a zabezpečiť vytlačenie 500 ks 
v čo najkratšom termíne.  Z: P. Perhala, D.Valúch; KT: 21.4. 2012 
Stav: Informoval D.Valúch. Samolepka už bola zadaná do výroby. Distribúcia môže začať v termíne 59. CZT vo 
Vyhniach. Splnené, vypúšťa sa zo sledovania. 
Uznesenie 31/2012: VV schvaľuje návrh zmeny stanov KST,  jeho predloženie Ústrednej rade na prerokovanie 
a Valnému zhromaždeniu na schválenie. Z: M. Heinrich, T: 21.-22.4.2012 
Stav: Splnené, vypúšťa sa zo sledovania  
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Uznesenie 32/2012: VV prerokoval  a  s pripomienkami  schválil VP o náhradách a odmenách u turistického 
značenia, a jeho predloženie Ústrednej rade v decembri 2012 na schválenie. Sekcii značenia ukladá doplniť 
prílohu, na ktorú sa odvoláva text VP v paragrafoch 4 a 5.  
Z: M.Heinrich, E. Škutová; T: 1.12. 2012   
Stav: Termín plynie 
Uznesenie 33/2012: VV prerokoval a s pripomienkami  organizačnej komisie schválil návrh  D. Kaliského na 
revíziu VP o členstve. VV schvaľuje  predloženie tohto návrhu Ústrednej rade na schválenie.  
Z: M. Heinrich; T: 21.4.2012   
Stav: Splnené, vypúšťa sa zo sledovania  
Uznesenie 34/2012:  VV schvaľuje Správu o hospodárení za rok 2011 s pripomienkami,  a predkladá ju na 
rokovanie Ústrednej rady a Valného zhromaždenia. Z: E. Fábryová, D. Valúch; T: 21.-22.4. 2012 
Stav: Splnené, vypúšťa sa zo sledovania  
Uznesenie 35/2012: VV na návrh SM prerokoval a schválil udelenie ZO KST pre E.Dučaiovú D. Mišíka 
a S.Andrásiho,  SO KST pre A.Taššovú, L.Kalásza a M.Majchútovú; predseda KST schválil ČU  KST pre M. 
Stachurovú, N.Jančárovú, M.Šarvanca, E. Fábryovú, Ľ. Andrásiovú a P.Perhalu. VV ukladá sekretariátu vystaviť  
ocenenia a zaslať navrhovateľovi. Odporúča udeliť ich: predsedovi SM S. Andrásimu a členom VV E. Fábryovej 
a P.Perhalovi na XIII.VZ KST, ostatným na 47.Stretnutí TOM v Hliníku nad Hronom.  
Z: P.Perhala, D.Valúch., S. Andrási; T: 2.7.2012    
Stav:  ocenenia S. Andrásimu, E. Fábryovej a P.Perhalovi boli odovzdané na VZ,  pre ostatných  termín plynie.  
Uznesenie 39/2012: VV schvaľuje prípravu medzinárodnej konferencie v Kopčanoch na tému jazdeckej 
turistiky, v termíne 19.-20.10.2012. Z: V. Povoda, M. Hučko; T: 19. 10.2012  
Stav: termín plynie.  
Uznesenie 41/2012: VV väčšinou hlasov schvaľuje pristúpenie na dohodu KST-KČT o  poskytovaní zliav 
z ceny ubytovania, s tým, že: pôjde o 35 ubytovacích zariadení KČT podľa zoznamu v prílohe listu KČT 
z 19.3.2012 a 5 vysokohorských chát KST, kde člen partnerskej organizácie dostane rovnakú zľavu, akú má člen 
materskej organizácie. VV KST schvaľuje túto dohodu s platnosťou od 1.7.2012 na jeden rok a s možnosťou 
ďalšieho predĺženia po obojstrannom vyhodnotení. VV ukladá predsedovi majetkovej komisie M. Herchlovi 
neodkladne informovať chatárov a získať ich súhlas, poveruje predsedu KST podpísať dohodu na XIII. VZ KST. 
Z: M.Herchl, P.Perhala; T: 22.4.2012     
Stav: Informoval M.Herchl. Chatári mali pripomienky, súhlasili s podmienkou, že je to na skúšobnú dobu 1 roka. 
Doplnil ho P.Perhala – dodatky zmlúv s chatármi zohľadňujúce dohodu s KČT, budú do 31.5. 2012.  
Splnené, vypúšťa sa zo sledovania  
Uznesenie 43/2012: VV schvaľuje delegátov KST na blížiace sa významné podujatia nasledovne: 
- na Konferenciu KČT, 31.3.2012, Pardubice (CZ),  –  P. Perhala 
- na slávnostný podpis Dohody o spolupráci KST a VÚC Trnava, 16.4.2012, Trnava – P.Perhala, D. Valúch   
- na 19. Celoštátne stretnutie peších turistov MTSz, 25.-28. 5.2012, Gyenesdiás-Keszthely – M.Heinrich, Š.Kuiš, 
A.Ollé 
- na 49. Stretnutie čitateľov Krásy Slovenska 25.-27.5.2012, Kľak v M. Fatre – P.Perhala, E. Fábryová, J. Racek. 
VV ukladá sekretariátu vystaviť súvisiace cestovné príkazy. Z: P. Perhala, D. Valúch; T: ihneď 
Stav: prvé dve cesty sa uskutočnili, P.Perhala informoval VV o ich priebehu. Pre ďalšie dve - termín plynie.   
Uznesenie 47/2012: VV schvaľuje predložený návrh rozpočtu KST na rok 2012 s pripomienkami a postupuje ho 
na prerokovanie a schválenie Ústrednej rade KST. Z: E.Fábryová, T: 21.4.2012. 
Stav: Splnené, vypúšťa sa zo sledovania  
Uznesenie 48/2012:  a) VV prerokoval a schválil nasledovné ocenenia: udelenie Zlatého odznaku KST 
A.Kováčovej a A.Macháčkovi z Modranského turistického spolku, udelenie Ďakovného listu KST J. Ružekovi, 
H.Kovačičovi  a TV Pezinok. udelenie Plakety KST k 10. výročiu postavenia rozhľadne na Veľkej homoli  
M.Ružekovi, mestu  Modra a mestu  Pezinok, udelenie Plakety KST Modranskému turistickému spolku  k 120. 
výročiu založenia turistického klubu v Modre.   
b) predseda KST udelil Čestné uznanie KST Ing.arch. V.Dohnalovi in memoriam, Ing. I.Pesselovi in 
memoriam,  D. Rigaňovi, M.Kmeťovi, V.Vagáčovi, Ing. V.Medlenovi, Ing. J.Rajniakovi , M.Barboříkovi, 
Ing.D.Hanulovi, L.Peškovi, D. Bednarovskému, P.Majtánovi, S.Kováčovi, L.Hubekovi, M.Godálovej a 
A.Bollardovi.   
VV ukladá sekretariátu zabezpečiť vystavenie diplomov, ĎL a výrobu plakiet tak, aby mohli byť oceneným 
odovzdané  na výročnej slávnosti  pri rozhľadni  na Veľkej homoli. Z: P.Perhala, D.Valúch; T: 19.5. 2012 
Stav: Termín plynie. D. Valúch potvrdil, že všetky ocenenia sú pripravené na odovzdanie. P.Perhala informoval 
o programe na Veľkej Homoli, zároveň sa zmienil, že v budúcom roku bude 80-te výročie postavenia Zochovej 
chaty  na Piesku, 5 km od Harmónie. V uplynulom roku bola ukončená výstavba nového objektu  - komfortného 
kongresového hotela, noví majitelia však zachovali aj  starú chatu, ponúkajú spoluprácu a zľavy pre KST, 
navrhol zastaviť sa tam na exkurziu, v rámci sobotňajšieho programu. 
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Uznesenie 49/2012: VV schvaľuje, aby po odstúpení A.Guldana zaujal jeho miesto v redakčnej rade časopisu 
Krásy Slovenska generálny sekretár KST Dušan Valúch. Z: P.Perhala, D.Valúch; T: ihneď  
Stav: uznesenie nemá operatívny charakter, vypúšťa sa zo sledovania. 
 
2. Závery  XIII. VZ a podnety z diskusie na zasadnutí ÚR (P. Perhala) 
V uznesení  z XIII. VZ KST bolo výkonnému  výboru  uložené:  
- prerokovať opatrenia navrhnuté revíznou  komisiou (viď správa RK na webe KST) na najbližšom zasadnutí VV  
- zabezpečiť zverejnenie dokumentov z VZ.  
2.1 Správa RK  obsahovala návrh týchto opatrení:   
a) Odstrániť nedostatky z kontroly pokladničných dokladov a inventarizačných zápisov. Z: podpredseda pre 
ekonomiku a marketing KST; T: 18.5.2012 
b) Na najbližšom zasadaní VV KST prerokovať a posúdiť plnenie všetkých doteraz nesplnených uznesení za rok 
2010 a 2011.  Z: predseda KST; T:18.5.2012. 
c) Odporúčanie pre sekciu značenia:  lepšie vyškoliť značkárov, ktorí vypisujú doklady k vyúčtovaniu 
značkárskych prác, aby v nich nebolo toľko dodatočných opráv účtujúceho (predsedníčky sekcie). Z: predseda 
SZ a podpredseda VV pre ekonomiku a marketing; T: 30.6.2012; 
Uznesenie 53/2012:  VV prerokoval návrh opatrení uložených v správe revíznej komisie. Pre splnenie opatrenia 
(a) určil kontrolný termín do  nasledujúceho  zasadnutia VV (30.6.), k opatreniu (b) konštatuje, že bolo splnené 
už na predchádzajúcom zasadnutí VV; opatrenie (c) deleguje na sekciu značenia, KT: 30.6. 
Z: E.Fábryová E.Škutová; T: 30.6.2012,  
2.2  Na webe www.kst.sk sú k dnešnému dňu zverejnené tieto dokumenty z XIII. VZ: Správa predsedu (o 
činnosti VV), Správa o hospodárení, Správa RK,  Zápis volebnej komisie VZ, Uznesenie VZ. Zostáva doplniť 
zápisnicu ktorá ešte nebola overená. 
Uznesenie 54/2012: VV ukladá sekretariátu skompletizovať na webe dokumenty z XIII VZ (t.j. doplniť 
zápisnicu) v termíne stanovenom príslušným vykonávacím predpisom. Z: P. Perhala, D.Valúch; T: 22.5. 2012 
2.3 V diskusii na UR odznelo 12 diskusných príspevkov,  na väčšinu z nich bolo v rámci diskusie členmi VV 
ihneď odpovedané,  k trom podnetom sa VV opätovne vrátil, aby jasnejšie delegoval úlohy. 
Na margo návrhu D. Reisera - mať Ďakovný list/Poďakovanie, ktorého udelenie (prevažne ide o udeľovanie ĎL 
sponzorom  turistických podujatí) bude v kompetencii regionálnych rád, navrhol Š. Kuiš riešenie v rámci práce 
propagačnej komisie na novej sade diplomov KST (ČU KST, strieborný a zlatý odznak KST, ĎL KST).  
Uznesenie 55/2012: VV ukladá propagačnej komisii pripraviť Ďakovný list variantne  - jednak Ďakovný list 
KST, ktorý v zmysle VP udeľuje predseda KST a Ďakovný list RR KST (napr. Humenné), ktorý bude 
regionálnym radám k dispozícii na stiahnutie na webe. Z:P. Perhala, D.Valúch; T: 30.6.2012 
J. Mitaľ v diskusii žiadal o možnosť potvrdiť legitimitu súčasného zloženia sekcie LT a položil otázku, kto 
posúdi metodiku skráteného školenia, vypracovanú sekciou LT.  
Uznesenie 56/2012: VV schvaľuje konanie aktívu LT, navrhuje uskutočniť ho v Oščadnici, v termíne stretnutia 
októbrového OŠ  47. SZZT. Podpredsedníčke pre ekonomiku ukladá doplniť do rozpočtu položku  300 € na jeho 
zabezpečenie. Z: E.Fábryová J.Mitaľ; T: do 31.10.2012   
Uznesenie 57/2012: VV ukladá učebno-metodickej komisii posúdiť a v prípade potreby dopracovať návrh 
metodiky skráteného kurzu  inštruktorov a cvičiteľov LT, ktorý vypracovala a predkladá sekcia LT.  
Z: V. Povoda, M. Belás, T: 25.8.2012. 
 
3. Aktuálne úlohy Ekonomickej komisie (E. Fábryová) 
Bod uviedol člen VV pre komisie V.Povoda konštatovaním, že pri hodnotení hospodárenia KST za rok 2011 
musel každý uznať, že oproti roku 2010  sa podarilo ekonomiku KST stabilizovať. Malo by to byť vysvedčením 
ekonomickej komisie, no zatiaľ je to skôr vizitka samotnej predsedníčky. Vidí rezervy v činnosti komisie ako 
kolektívneho odborného poradného orgánu pre VV. To že nemá k dispozícii zápisy zo zasadnutí  EK považuje 
za menší nedostatok, než to, že komisia by podľa neho mala smelšie plniť svoje poslanie. Vyslovil očakávanie, 
že zásadné ekonomické dokumenty, ako je návrh rozpočtu, ale aj závažné zmluvy, pôžičky a pod., by mali ísť do 
VV cez ekonomickú komisiu, ktorá by pre VV mala k materiálu  pridať aj odborný pohľad  na vec, odporúčanie, 
alebo posúdenie rizika. Predsedníčka EK  E.Fábryová uviedla, že činnosť komisie má priebežný charakter, EK 
teraz pracuje v zložení Fábryová, Luhová, Jendželovská, Škutová, Senková a Polomský, pričom pani Senková sa 
činnosti nezúčastňuje a posledne menovaný bol kooptovaný len pred mesiacom na ÚR. Posledné zasadnutie bolo 
v októbri 2011. Najbližšie stretnutie EK je plánované  v júni.  Za pozitívnu zmenu oproti minulému roku 
považuje prevzatie účtovnej agendy od externej účtovníčky, odpadnú tým mnohé komunikačné problémy a dáva 
jej to kompletný prehľad  o stave účtov, príjmoch zo všetkých zdrojov, vývoji nákladov, môže si riadiť úhradu 
faktúr. Poďakovala V.Povodovi za podnet, sama má o fungovaní komisie podobnú predstavu  a chce ju postupne 
naplniť. P.Perhala sa spýtal na spoluprácu EK s majetkovou komisiou (MK). Podľa E.Fábryovej sa má MK 
starať o zveľaďovanie majetku KST – to jest inventarizácia, plán opráv, investičné zámery a pod, kým EK musí 
vedieť a musí povedať, čo je reálne - na čo z požadovaného sú prostriedky. Spolu potom musia určiť, čo bude 

http://www.kst.sk/�
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mať v priebehu roka prioritu. Momentálne je jednoznačnou prioritou dokončenie rekonštrukcie Chaty pod 
Rysmi. Ďalšie otázky neboli, VV vzal  informáciu  na vedomie.  
       
4. Aktuálne úlohy sekcie jazdeckej turistiky (M. Hučko) 
Aj tento bod uviedol V.Povoda. Kvitoval, že spomedzi nových sekcií má sekcia JT  najlepší štart. Má 
vypracovaný rámec, plán postupných krokov budovania trás a rozširovania zázemia JT do regiónov, pričom 
predseda sekcie využíva zahraničné skúsenosti najmä partnerskej sekcie JT KČT, ale aj Rakúšanov, na jeseň  
plánujú v Kopčanoch odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou. 
M. Hučko nadviazal výpočtom vydarených podujatí v uplynulom roku (v Sobotišti, Lábe, Šajdíkových 
Humenciach, Plaveckom podhradí), kde sa zúčastňovali desiatky jazdcov. Príťažlivou stránkou tejto formy 
presunu je okrem iného rodinný duch, ktorý je pre stretnutia jazdcov  typický, zároveň však zdôraznil náročnosť 
tejto turistickej formy na odbornú prípravu – jazdec musí poznať a ovládať svojho koňa, inak by ohrozoval sám 
seba i svoje okolie. Preto je jednou z naliehavých úloh príprava školenia,  metodika je už viac-menej hotová. 
Cieľom je vychovať inštruktorov zdatných odborne, organizačne, športovo (výkonnostne), aj po právnej stránke 
a lojálnych ku Klubu slovenských turistov. Čo sa týka značenia trás, rozpracovaný je okruh z Bratislavy popri 
rieke Morave, cez Kopčany, Holíč, Skalicu  a Senicu na úpätie Malých Karpát a tadiaľ naspäť do Bratislavy.  
Čo sa týka spomínanej konferencie, ktorú na jeseň pripravujú v priestoroch cisársko-kráľovského žrebčína 
v Kopčanoch, prednášať budú lektori z Rakúska ,Čiech a Slovenska. Ďalej M.Hučko informoval, že magazín 
Jazdecká revue zanikol, novým mediálnym partnerom sekcie  je časopis Životný štýl –človek a kôň. Pozitívne 
správy má z Nitry, kde má dôjsť k obnoveniu  veľkej letnej tradičnej výstavy Agrokomplex, M. Hučko ako 
dlhoročný spoluorganizátor  podujatia v minulosti si trúfa prezentovať tam nielen sekciu JT ale celý KST. 
Z dnešného programu zasadnutia VV ho zaujala informácia, že bol skompletizovaný metodický materiál Právna 
zodpovednosť  v KST, preštuduje si ho a spolu so zostavovateľom M.Heinrichom  by potom  možno doplnil 
nejaké špecifiká týkajúce sa koní. 
P.Perhala poďakoval za informácie, ocenil prácu sekcie ale vyzval  M. Hučka k doplneniu evidencie - zápisníc 
zo stretnutí sekcie, informácií o kluboch, o počte členov. Zaujímal sa, aký je záujem o JT okrem juhozápadu 
Slovenska v iných regiónoch. Podľa M.Hučka sú turisti-jazdci aktívni  najmä v okolí veľkých miest - Nitry, 
Žiliny, Banskej Bystrice, Martina, Košíc. Tam je potenciál pre budovanie „staníc“  - ubytovania s ustajnením 
a ich prepájanie do trás a okruhov. Sú to zatiaľ prevažne rôzni individualisti, pracuje na tom aby ich získal pre 
vstup do KST, do sekcie JT.  Ďalšie otázky neboli, VV vzal informáciu na vedomie.                                                                                                                                                       
 
5. Príprava hlavných turistických podujatí počas leta  (Z. Jendželovská, Š.Kuiš) 
Referovala nová členka VV Zuzana Jendželovská, ktorú  dopĺňal Š. Kuiš. Z hlavných podujatí uvedených 
v kalendári KST sa pre slabý záujem  neuskutoční Tatranský okruh vodákov, ostatné podujatia sú v príprave,  
najbližším hlavným podujatím bude 49. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska na Kľaku. Výstup je 
možný z Rajca, z Turca aj z Ponitria, čo pri dobrom počasí dáva predpoklad vysokej účasti. Bude sa tam okrem 
iného krstiť nová publikácia z vydavateľstva Dajama Najkrajšie turistické okruhy. Krstnými otcami budú 
predseda KST P. Perhala a predseda sekcie PT KST J. Racek. 
Š.Kuiš: Tatranský okruh vodákov má evidentne problém v slabej propagácii. Podujatie treba pre budúcnosť 
zveriť niektorému podtatranskému vodáckemu klubu. Čo sa týka Zrazu cykloturistov  v Starej Ľubovni, tam bol 
o týždeň posunutý termín, bude dobré pripomenúť predsedom RR (mailom) aktuálny termín 23.-26.8.2012 
P. Perhala vyzdvihol, že sa Z. Jendželovská rýchle zorientovala v problematike. Vyjadril sa tiež ku kolízii plánu 
zasadnutí VV a niektorých hlavných podujatí – nepovažuje to za dôvod  meniť termíny zasadnutí. Predniesol 
svoj návrh  účasti delegátov KST na podujatiach, počínajúc  zrazom mladých vodákov, v diskusii boli niektoré 
nominácie pozmenené. 
Uznesenie 58/2012:  VV schválil nomináciu delegátov KST na zostávajúce hlavné podujatia KST a vybrané 
hlavné podujatia KČT 2012 nasledovne:  
- 41. Zraz mladých vodákov KST na Dunajci, Červený Kláštor; 28.6.-1.7.2012:  M.Herchl, J.Šoffa  (M.Herchl sa 
zúčastní len do 30.6., potom sa presunie do Vyhní na zasadnutie VV. 
- 45. Vysokohorský zraz KST, Tatranská Lomnica; 28.6 . -1.7.2012:  M.Heinrich, Z.Jendželovská (zúčastnia sa 
len do 30.6., potom sa presunú do Vyhní na zasadnutie VV.    
- Majstrovstvá Slovenska PTZ, Hliník n.Hronom; 1.7.2012 : účasť celého VV, nadväzuje to na zasadnutie VV, 
čiže bez CP.  
- 43. Stretnutie TOM, Hliník n.Hronom; 2.-8.7.2012 : P.Perhala, E.Fábryová, S.Andrási 
- 59. Celoslovenský zraz turistov KST,Vyhne; 4.-8.7.2012 : P.Perhala, Z.Jendželovská, Š.Mužík   
- 13. Celoštátny letný zraz turistov KČT, Staré Město pod Snežníkem (ČR); 4.-8.7.; Š.Kuiš, M.Herchl, P.Sitek 
- 57. Medzinárodná plavba po Dunaji TID, Bratislava –Štúrovo;11.-15.7.;  P.Perhala, Z.Jendželovská, bez CP. 
- Národný výstup na Kriváň, Lipt.Mikuláš - ATC Račkova dolina; 17.-19.8.; Z.Jendželovská, J.Racek  
- 34. Zraz cykloturistov KST, Stará Ľubovňa-Ľubovnianske kúpele; 23.-26.8; Š.Kuiš, M.Herchl, (zúčastnia sa 
len do 25.8., potom sa presunú na zasadnutie VV v Liptovskom Mikuláši. 
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- Európsky deň turistiky EWV - 4.Stretnutie priaznivcov KST, Stropkov- Baňa; 8.9.; P.Perhala, E.Fábryová, 
J.Racek  
- Svetový deň cestovného ruchu – Deň otvorených dverí v sídle KST, Bratislava; 27.9. ; P.Perhala (bez CP), V. 
Povoda. 
- 43. Vodácky maratón a plavba troch generácií na Hornáde, Malá Lodina-Košice; 6.10.; E.Fábryová, J.Šoffa 
- 41. Poslední puchýř  KČT, Plzeň (ČR); 16.-18.11.; E.Fábryová, Z.Jendželovská, J.Racek  
- 32. Festival Ľudia a hory, Turčianske Teplice; 24.11.; Z. Jendželovská, V. Povoda  
VV ukladá sekretariátu vystaviť príslušné cestovné príkazy. Z: P.Perhala, D.Valúch; T: priebežne 
  
6. Harmonogram  inventarizácie majetku v roku  2012 (E. Fábryová, M. Herchl) 
Po porovnaní diárov predsedníčky EK a predsedu MK  a diskusii bol navrhnutý harmonogram  inventarizačných 
výjazdov a zloženie inventarizačných komisií (IK) pre inventarizáciu všetkých objektov KST, okrem Chaty pod 
Rysmi, ktorú najprv čaká kolaudácia. Niektoré termíny zostali otvorené,  budú doplnené neskôr. 
Uznesenie 59/2012:  VV schválil harmonogram inventarizácie  a nomináciu IK nasledovne:  
- Sídlo KST, Záborského 33, Bratislava: 18.7.; IK: P.Perhala, Z.Jendželovská, A. Luhová 
- RS Kokava –Háj:  termín bude stanovený neskôr;  IK: J. Polomský, V.Fehérpataky, A.Luhová 
- DT Bardejov:  termín  bude stanovený neskôr;  IK: E. Fábryová, Z. Jendželovská, M.Herchl, V.Povoda 
- Zbojnícka chata, Téryho chata : 2.- 4.10.;  IK: P.Perhala, Z.Jendželovská, M.Herchl + zástupca spolumajiteľa 
SHS JAMES 
- Chata pri  Zelenom plese: decembrový termín a zloženie IK (vrátane  zástupcu spolumajiteľa SHS JAMES) 
budú upresnené neskôr.  
- Chata M.R.Štefánika: novembrový termín, bude upresnený neskôr; IK: E. Fábryová, Z.Jendželovská, Š.Kuiš 
VV ukladá sekretariátu upovedomiť SHS JAMES o termínoch inventarizácie vysokotatranských chát a určeným 
členom IK vystaviť CP. Z: P.Perhala, D.Valúch; T: 30.6.2012 
 
7. Časopis Krásy Slovenska (M. Herchl, D. Valúch) 
K obsahu časopisu referoval  M.Herchl, k téme príspevkov KST ho doplnil D.Valúch – začína byť pretlak 
príspevkov, nezmestia sa na zmluvne dohodnutých 5 strán časopisu, aj keď upustíme od publikovanie kalendára. 
Najbližšie stretnutie redakčnej rady  (príprava čísla 7-8/2012)  bude 22.5., uzávierka materiálov okolo 10. júna. 
Š. Kuiš podrobil kritike skutočnosť, že sa trvale prizývaná šéfredaktorka nezúčastňuje zasadnutia ani vtedy keď 
jeden z bodov programu je venovaný práve časopisu.  Ak nemohla osobne, mala poslať aspoň náhradníka.  Ďalej 
mal pripomienku  k obsahu – vytkol časopisu nevyváženosť (v poslednom čísle, napríklad,  sú dve tretiny 
obsahu venované  Muránskej planine) , nesúhlasí s tým, aby  z obsahu úplne vypadol výber podujatí z Kalendára 
KST. Je to podľa neho potrebné zachovať, informovať aspoň o hlavných podujatiach a k tomu dať odkaz, že viac 
podujatí a podrobností je na webe. Pripomenul svoju staršiu požiadavku, aby KST viac využíval  remitendu.  
P.Perhala požiadal o úpravy v tiráži časopisu – adresu vydavateľa doplniť o mailovú adresu (ustredie@kst.sk) 
a web-sídlo kst (www.kst.sk), namiesto A. Guldana uvádzať medzi členmi redakčnej rady D.Valúcha. V záujme 
rozšírenia publikačného priestoru pre KST navrhol otvoriť otázku vkladateľnej prílohy KST (16 strán) jeden krát 
ročne, prvá by bola súčasťou čísla 1-2/2013.  
Uznesenie 60//2012:  VV ukladá zástupcom KST v redakčnej rade časopisu uplatniť pripomienky a námety 
z diskusie k obsahu časopisu a priestoru pre KST. Z: M.Herchl, D.Valúch; T: 22.5. 2012 a trvale 
 
8. VP o sieti turistických ubytovacích objektov KST (M.Heinrich) 
Dodatočne zaradený bod uviedol navrhovateľ, po následnej diskusii zapracoval spresňujúce pripomienky. 
Uznesenie 61/2012:  VV schválil VP 17/2011 o sieti turistických ubytovacích objektov KST s pripomienkami 
a jeho predloženie na schválenie na najbližšom rokovaní  ÚR. Z: M.Heinrich; T: 1.12.2012  
 
9. Rôzne 
9.1 P.Perhala podal informáciu z účasti na 20. VZ AŠPV SR a22.VZ SZTK, komentoval celkovú neutešenú 
situáciu, jednak  v Asociácii športu pre všetkých (AŠPV), ktorá je v podstate nefunkčná  ako aj v Slovenskom 
združení telesnej kultúry (SZTK), v ktorom je KST prostredníctvom členstva v AŠPV. Požiadal o dodatočné 
schválenie dvoch uznesení, týkajúcich sa oficiálnej účasti zástupcov KST na valných zhromaždeniach 
telovýchovných orgánov, ktorých je KST zatiaľ členom.  
Uznesenie 62/2012: VV schválil delegátov KST na 20.VZ AŠPV SR, konané v Bratislave dňa 10.5.2012, 
v zložení P.Perhala, Z.Jendželovská, J.Puncochař, J.Racek, T. Gallová (všetci z BA, nie je nutné vystavovať CP). 
Z: P.Perhala, T: 10.5.2012  
Valné zhromaždenie AŠPV neprinieslo žiadny zásadne nový vývoj , bolo len potrebným formálnym krokom 
pred zvolaním VZ SZTK.   
Uznesenie 63/2012: VV KST schválil P.Perhalu ako delegáta AŠPV na 22.VZ SZTK, v Bratislave, dňa 
16.5.2012.  Z: P.Perhala, T: 16.5.2012 

mailto:ustredie@kst.sk�
http://www.kst.sk/�


8 
 

Keďže SZTK funguje už viac-menej len ako „realitná kancelária“, delegát Slovenského futbalového zväzu (SFZ) 
vystúpil na VZ s návrhom na zrušenie SZTK a rozdelenie jeho majetku členským organizáciám - okrem AŠPV 
a SFZ sú to ešte Konfederácia športových zväzov (KŠZ) a Asociácia telovýchovných jednôt a klubov (ATJK). 
Po tomto návrhu bolo VZ prerušené. P.Perhala informoval VV KST, že nevidí zmysel v tom aby  KST pomáhal 
konzervovať súčasný  stav, chce KST aktívne zapojiť do formovania novej  strešnej organizácie športu, 
iniciovanej  pod gesciou Slovenského olympijského výboru (SOV) - Slovenskej olympijskej a športovej 
asociácie (SOŠA). Mal rokovanie s prezidentom SOV F. Chmelárom, pri ktorom sa uistil, že KST spĺňa 
podmienky stanovené ako kritériá pre vstup do SOŠA. Vzhľadom na uvedené, požiadal P.Perhala VV o mandát 
aby  na pokračovaní prerušeného 22.VZ  SZTK mohol podporiť návrh SFZ. 
Uznesenie 64/2012: VV KST poveruje P.Perhalu, aby na pokračovaní prerušeného 22.VZ SZTK hlasoval za 
návrh SFZ na zrušenie SZTK a rozdelenie jeho majetku členským organizáciám. Z: P.Perhala; T: podľa 
pozvánky (pozn.: v čase zhotovenia zápisnice ešte nebola pozvánka na pokračovanie VZ SZTK k dispozícii) 
P.Perhala informoval, že KST bude členom dvoch komisií pri SOV - komisie pre masový, komunálny šport 
a komisie pre európske záležitosti. Upozornil, že z harmonogramu konštituovania SOŠA vyplýva nutnosť zvolať 
ÚR KST na skorší termín, než bolo schválené, keďže vstup KST do SOŠA bez súhlasu ÚR by nebol legitímny.  
Uznesenie 65/2012: VV KST poveruje P.Perhalu aby sa aktívne zapojil do prípravy novej strešnej organizácie 
SOŠA (a začlenenia KST do nej), ktorej ustanovujúce valné zhromaždenie je avizované na 24.11.2012. Ukladá 
P.Perhalovi pravideľne  informovať VV o vývoji príprav a včas zvolať ÚR v novom termíne, pred 
ustanovujúcim VZ SOŠA. Z: P.Perhala, T: trvale 
9.2  Ocenenia

Uznesenie 66/2012:  VV prerokoval a schválil udelenie Zlatého odznaku  KST predsedovi OŠ 7.MZZT 
Ernestovi Rusnákovi, OKST Javorinka Levoča,  ďalej Jánovi Šimunovi, OT TJ Sokol Žilina a Ladislavovi 
Bertalanovi, TOM Baka; udelenie Strieborného odznaku KST členom OŠ 7.MZZT Petrovi Hromadovi a Anne 
Svobodovej, ďalej Gejzovi Plichtovi, Michalovi Fundjovi, Igorovi Matejzlovi (všetci traja KST Dobšiná) 
a Zuzane Pirickej, KST Košice; udelenie Plakety KST mestu Levoča a  mestskému kultúrnemu stredisku 
Levoča. 

. P.Perhala informoval o návrhoch ocenení ktoré prišli od predchádzajúceho zasadnutia VV. 
Návrhy zaslali predseda OŠ 7.MZZT v Levoči pre členov štábu, predseda RR Rožňava pre funkcionárov 
z Dobšinej, RR Žilina, RR Dunajská Streda a sekcia VT. 

Predseda KST udelil Ďakovné listy KST a Čestné uznania KST členom štábu 7.MZZT nasledovne:  
a) ĎL: Janka Mindašová, Peter Mačuga, Michal Gally, Jozef Antoš, Ladislav Huszthy, Ľudovít Muránsky, Ján 
Škotta, Ivan Dunčko, Štefan Ordzenovský, obec Vlkovce; b) ČU: Magdaléna Ferenčáková, Ľuboš Ondruš, Iveta 
Ondrušová, Jozef Kamenický, Ján Meluch, Miroslav Piteľ, František Kapasný, Vladimír Hrúza, Štefan 
Poprocký, Janka Poprocká, Igor Urda,  Eva Urdová, Peter Ondruš, Brigita Vilkovská, Miroslav Mindaš a Erik 
Rusnák. 
VV ukladá sekretariátu zabezpečiť vystavenie diplomov a výrobu plakiet. Z: P.Perhala, D.Valúch,T:30.6.2012  
9.3 VV sa zaoberal situáciou v sekcii značenia. Prichádzajú osobné sťažnosti niektorých členov na spôsob práce 
predsedníčky SZ, ktoré teraz rieši RK, zjavná je frustrácia ostatných členov SZ z autokratického riadenia sekcie, 
nekonštruktívne  konfrontačný je postoj predsedníčky SZ  k SCK a ďalším partnerom z externého prostredia. 
E.Škutová na seba sústredila príliš veľa činnosti, snaží sa robiť všetko sama,  nedôveruje, že by to ostatní 
členovia sekcie mohli robiť rovnako kvalitne ako ona a  vzhľadom  na rozsah značkárskej agendy potom nestíha 
- chýbajú zápisnice, zmeškanie začiatku značenia v Levočských vrchoch, zrušenie školenia značkárov pre údajný 
nedostatok záujemcov, atď. Doterajšie dohováranie  ani  upozornenia nepomohli, predsedníčka akúkoľvek 
kritiku odmieta. Je to stav,  ktorý si vyžaduje  ráznu  nápravu. 
Uznesenie 67/2012:  VV konštatuje zlý stav v sekcii značenia, vyslovuje Eve Škutovej ako predsedníčke Sekcie 
značenia nedôveru a vyzýva ju, aby z funkcie odstúpila. Ak tak E. Škutová neurobí, VV vyzýva aktív sekcie aby 
ju odvolal a zvolil si nového predsedu.Toto uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
Z: P.Perhala, E.Škutová; T: ihneď 
Uznesenie 68/2012:  VV poveruje predsedu KST aby sa osobne angažoval v riešení aktuálnej situácie v sekcii 
značenia, zvolal zasadnutie sekcie a pripravil aktív sekcie, s cieľom obnoviť jej normálnu činnosť a plnú 
funkčnosť. Z: P.Perhala,T: ihneď.  
 
9.4  P.Perhala informoval  VV o maile od  predsedníčky Slovenskej únie Turistických oddielov mládeže 
(SÚTOM), v ktorom N. Jančárová  žiada KST o stanovisko, ako je možné, že KST uzavrel s A.TOM ČR 
dohodu,  obchádzajúcu SÚTOM a dožaduje sa v mene SÚTOM práva/exkluzivity  na usporiadanie Olympiády 
TOM, na základe údajne jestvujúceho písomného dokumentu, ktorým  KST za predsedníctva M. Herchla mal 
odstúpiť túto aktivitu SÚTOM-u. V následnej diskusii zaznelo všeobecné počudovanie nad  postojom  SÚTOM, 
P.Perhala mal k dispozícii aj vyjadrenie predsedu sekcie mládeže a českej strany, tí boli rovnako prekvapení, aj 
vzhľadom na to, že za posledné 3 roky SÚTOM nevyvíjal  žiadnu činnosť. Nikto z dlhoročných členov VV 
nepotvrdil existenciu takého rozhodnutia, na ktoré sa odvoláva N.Jančárová. Po diskusii bolo prijaté uznesenie 
ako podklad pre oficiálnu odpoveď KST. 
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Uznesenie 69/2012:  VV sa zaoberal mailom predsedníčky SÚTOM zo dňa 14.5.2012  a konštatuje, že  
a)  nie je známou skutočnosťou a nejestvuje žiadny záväzný dokument o tom, že by sa KST v minulom období 
zriekol usporadúvania Olympiády TOM v prospech SÚTOM;  
b) nejestvuje ochranná známka Olympiáda TOM, ktorej vlastníctvo by umožňovalo SÚTOM robiť si nárok na 
usporiadanie tohto typu podujatia;  
c) návrh dohody KST – A.TOM, podpísanej v apríli 2012 vypracoval A.TOM, KST ho len pripomienkoval. 
Vzhľadom na uvedené, VV považuje požiadavky predsedníčky SÚTOM v predmetnom maile za nepodložené a 
nevidí dôvod zaujímať stanovisko k tomu, čo sa neudialo. 
VV poveruje predsedu KST aby v tom zmysle odpovedal,  ukladá generálnemu sekretárovi pripraviť list v jeho 
mene.  Z: P.Perhala, D. Valúch T: ihneď 
9.5  P.Perhala informoval VV o liste predsedu SCK, ktorý sa ohradil proti formulácii jedného z článkov nedávno 
podpísanej dohody KST – TTSK.. Po diskusii bolo prijaté uznesenie ako podklad pre oficiálnu odpoveď KST 
Uznesenie 70/2012:  VV sa zaoberal výhradou predsedu SCK v liste z 24.4.2012 k zneniu článku 3 Dohody 
medzi KST a Trnavským samosprávnym krajom a konštatuje, že žiadny článok dohody medzi KST a TTSK 
nezakladá porušenie inej dohody, ani úmyselne neuvádza predstaviteľov TTSK do omylu. V článku 3 
predmetnej dohody KST-TTSK sa síce spomína aj STN 01 8028 (cykloznačenie) no nie s tým úmyslom, že by  
sa KST chystal na území Trnavského samosprávneho kraja púšťať do značenia cyklotrás. VV deklaruje rešpekt 
k práci značkárov SCK a záujem o dobré vzťahy založené na spolupráci. VV poveruje predsedu KST aby v tom 
zmysle odpovedal,  ukladá generálnemu sekretárovi pripraviť list v jeho mene.  Z: P.Perhala, D. Valúch T: ihneď 
9.6 P.Perhala a Z. Jendželovská  informovali o rokovaní  s delegáciou Zväzu skautov maďarskej národnosti  na 
Slovensku (SMNS), ktoré sa na žiadosť SMNS uskutočnilo v sídla KST dňa 10.5.2012, vzhľadom na hlavnú 
tému rokovania – značenie mariánskych ciest  na území SR – sa za KST zúčastnila rokovania aj predsedníčka SZ 
E.Škutová a člen Medzinárodnej komisie I. Zapletal.  Záver bol taký, že KST bude môcť participovať na 
vyznačení mariánskych trás, ak SMNS dokážu získať prostriedky na výrobu nových smerovníkov, ak budú 
súhlasiť s využitím jestvujúcej siete TZT a značením podľa  platnej STN 01 8025. Po vzájomnej dohode mal 
zápis zo stretnutia zhotoviť partner, zápis zatiaľ nebol doručený.  Po zápise bude vypracovaný návrh dohody 
o spolupráci.  
9.7 P.Perhala informoval o oživení vzťahov KST s obchodnou spoločnosťou Alpine Pro, spolupráca bude na 
báze protiplnenia (barter), pričom od KST sa očakáva poskytnutie reklamného priestoru  na webe, v kalendári 
podujatí KST a na vysokohorských chatách, za čo Alpine Pro poskytol:  dve nové edície zľavových poukážok 
(20%-ná zľava pre všetkých členov KST na nákup outdoorového oblečenia v predajniach Alpine Pro, platné od 
1.5 do 30.6.2012 (dajú sa stiahnuť na www.kst.sk a platia s predložením členského preukazu KST), 10%-ná 
zľava na nákup outdoorového oblečenia Alpine Pro pre všetkých ubytovaných návštevníkov 5 chát KST, platná 
od 1.6. do 30.11.2012, tričká s logom KST pre zamestnancov chát a softshellové bundy (jednotné oblečenie 
s logom KST) pre VV a sekretariát. 
9.8 P.Perhala informoval o stretnutí so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja F. Palkom, za účasti generálneho riaditeľa sekcie cestovného ruchu (CR) dňa 25.4.2012. KST bol 
požiadaný, aby sa zapojil do tvorby podnetov pre spracovanie koncepcie (stratégie) CR na Slovensku do roku 
2020. P.Perhala 27.4.2012 písomne oslovil predsedov sekcií KST a vyzval aj členov VV aby prispeli námetmi, 
uzávierka je 31.5.2012 
Uznesenie 71/2012: VV ukladá generálnemu sekretárovi sústrediť podnety KST pre tvorbu koncepcie (stratégie) 
CR na Slovensku do roku 2020 a zaslať ich na Min.DVRR. Z:P.Perhala, D.Valúch; T: 31.5.2012 
9.9  Š. Kuiš informoval o podujatí v Dobšinej, kde si 23.6. 2012 miestni turisti pripomenú 90. výročie 
organizovanej turistiky v obci. Nadväzne na uznesenie 44/2012, z  marcového zasadnutia VV, bolo schválené  
Uznesenie 72/2012: VV schválil Š.Kuiša ako delegáta KST na podujatie, ktoré bude 23.6.2012  v Dobšinej k 90. 
výročiu založenia miestneho turistického klubu. Poveruje ho odovzdať Plaketu KST  jubilujúcemu  klubu 
a osobné ocenenia zaslúžilým funkcionárom. VV ukladá sekretariátu vystaviť príslušný CP.  
Z: Š.Kuiš, D.Valúch; T: 23.6.2012     
Uznesenie 73/2012: VV schválil za delegátov KST na Dni VhT KČT v Žďárskych vrchoch, Snežné (ČR), 13.-
16.9.2012 E.Fábryovú a V.Jeremiáša. Ukladá sekretariátu vystaviť CP. Z: P.Perhala, D.Valúch; T: 13.7.2012 
9.10  M.Heinrich navrhol prijať uznesenie upravujúce limitnú hodnotu občerstvenia pre účastníkov pracovných  
zasadnutí . 
Uznesenie 74/2012: VV schválil úpravu limitnej hodnoty občerstvenia pri pracovných zasadnutiach orgánov 
KST dlhších ako 4 hodiny a to z 0,82 € na 0,85 €. Z:E.Fábryová, A. Luhová, T: ihneď 
  
10. Rozšírené zasadnutie VV s účasťou funkcionárskeho aktívu RR KST Malé Karpaty. 
P.Perhala privítal všetkých na výjazdovom zasadnutí v Harmónii, predstavil členov VV a generálneho sekretára. 
M. Pavlovič
Postupne sa viacerí z nich sami prihlásili o slovo. 

, predseda RR predstavil členov RR KST Malé Karpaty a predsedov odborov a klubov tohto regiónu. 

http://www.kst.sk/�
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A.Kováčová, Modranský turistický spolok: MTS má približne 80 členov, najstarší a donedávna aktívny 
p.Bollard má už 95 rokov. Svoj turistický program propagujú na internete, majú vlastné web-sídlo. Činnosť si 
hradia z vlastných zdrojov, dotácia z mesta je len symbolická – 100 € na Mikuláša. Napriek tomu  vykazuje 
MTS  pravidelnú aktivitu. Členovia MTS prešli za rok 2011 (každý člen!) 950 km. Zúčastňujú sa podujatí v SR 
a v Rakúsku.  Starajú sa o rozhľadňu  na Veľkej Homoli, zajtra tam bude malá slávnosť – pripomienka 120 
rokov existencie MTS (bol to vôbec prvý slovenský turistický spolok) a 10 rokov od sprístupnenia rozhľadne, 
ktorá sa stala pekným symbolom spolupráce miest Modra a Pezinok, teraz ju čaká prvá vážnejšia rekonštrukcia.  
B.Kurkinová, OKST Častá:  Čo je potrebné pre založenie TOM? Odpovedala jej E.Fábryová. 
P.Walter, ŠK Modra, TOM Zubri: Je to malý TOM – 10 detí a dvaja vedúci. To je všetko, čo zostalo z  troch 
pôvodných  TOM-ov existujúcich v Modre a Pezinku. Snažia sa o všestrannú turistiku – pešo, na lyžiach aj na 
bicykli. Zdroje majú skromné – z členského a niečo málo z 2%, majú chatku neďaleko Zochovej chaty, v Modre 
na gymnáziu majú lezeckú stenu. Podporu, alebo aspoň záujem ústredia necítia , hlásenia  preto neposielajú, na 
zrazy nechodia – účastnícke poplatky sa im zdajú byť príliš drahé. Celkove postráda systém, nejaký ucelený 
koncept, ako majú skauti. Potom sa nečudujme , že im členovia pribúdajú a o TOMy nie je záujem. Reag ovala 
E. Fábryová, poukázala na rozdiel – výchova v skautských organizáciách je ideologicky podfarbená, preto sú 
skauti  štedro dotovaní z cirkevných zdrojov, KST ako apolitická organizácia takého sponzora nemá, ale nie je 
pravdou, že by nemala systém. Sekcia mládeže má dobre prepracovanú, rokmi odskúšanú metodiku celoročnej 
turistiky s mládežou, využíva súťaživosť detí a zapája ich do PTZ, kde ak chcú dobrý výsledok, musia rozvíjať 
svoje vedomosti, aj zručnosti, aj zlepšovať svoju fyzickú kondíciu. 
A. Kováčová: mrzí ju úpadok záujmu o dobrovoľnícku prácu, oproti minulosti je menší záujem  o funkcionársku 
činnosť v klube, aj o značkovanie aj o prácu s mládežou. Na nič nie sú peniaze a málokto je ochotný obetovať 
svoj čas bez nároku na odmenu. Značenie chátra, verejnosť si značkárov neváži, ľudia vedia akurát kritizovať, 
keď sú niekde hrdzavé smerovky.   
Š.Kuiš: možno treba verejnosti mimo KST ukázať, že značky nevyrastú na strome samy. Čo takto postaviť sa na 
chodníky a vyberať za vstup na značkovaný chodník nejaký príspevok? Alebo na jeden deň zamaskovať 
značky... 
P.Perhala: Vedenie KST nesedí pasívne, stále sú nejaké rokovania s cieľom získať buď finančné prostriedky, 
alebo materiálovú pomoc, zľavy zo služieb, ktoré turisti využívajú -  zľavy z ceny ubytovania, zľavy na nákup 
outdoorového oblečenia v predajniach Alpine Pro, zľavy pri cestovaní železnicou na hlavné podujatia KST. RR 
majú  možnosti dostať sa k zdrojom z rozpočtu VÚC, alebo mesta, vždy to záleží na kontaktoch a schopnosti 
„predať“ mestu, alebo VUC-ke svoje verejnoprospešné aktivity – značenie TZT, podujatia pre verejnosť, prácu 
s mládežou.  
P.Walter: chýbajú info- materiály, nemohli by TOM-y dostávať zdarma Krásy Slovenska?  
V.Povoda: to je konečne konkrétny podnet, ktorým sa môže VV zaoberať. 
I.Užovič, OKST Častá:  miestny klub tvorí len cca 25 členov, z toho polovica sú penzisti. Napriek tomu robia v 
priebehu roka 3 väčšie akcie, najväčšia je Častovská 50-ka (trasa má aj kratšie alternatívy) na ktorej bolo tento 
rok vyše 700 ľudí! 
M.Porkert, hospodár  RR: potvrdil slová P.Perhalu - aj RR aj miestne kluby majú šancu získať peniaze od 
miestnej samosprávy, starostovia poväčšine vnímajú podujatia turistov ako možnosť prezentovať sa pred svojimi 
voličmi v dobrom svetle.  
P.Perhala: ako predseda susedskej  RR (KBT) už viackrát ponúkal organizačnú spoluúčasť pri niektorých 
podujatiach , zatiaľ to bolo bez odozvy. Nie je zo strany RR Malé Karpaty záujem spojiť sily?  
A.Kováčová:  má na vedenie RR Malé Karpaty ťažké srdce, pri tvorbe kalendára nebola dobrá koordinácia 
potom sa stane, že v tom istom termíne má významnú akciu aj Modra aj Lozorno a nedá sa byť naraz na dvoch 
miestach. Ak pán Porkert tvrdí, že RR nejaké prostriedky má, môže klub požiadať RR o príspevok na prenájom 
autobusu, keď sa ide na zraz, alebo iné turistické podujatie?  Odpoveď: nie, tie prostriedky sú na aktivity, ktoré 
majú širší záber.  
S.Bojkovský, A.Dvoran, OKST TJ Lozorno; miestny klub má asi 120 členov, dobrá spolupráca s obecným 
úradom, majú svoj turistický spevokol. Okrem pešej turistiky silná,18-člennú skupina VhT, dosť chodia do 
Rakúska, majú to bližšie ako do Tatier.    
E. Fábryová: doplnila informáciu  o systéme financovanie zo štátnych zdrojov. Nie sú to peniaze,  ktoré by 
mohlo ústredie v hotovosti rozdávať či už sekciám, alebo regiónom a klubom. Zdroje sú účelovo viazané, t.j.,  je 
nimi možné vykryť faktúry ak zodpovedajú účelu, na ktorý KST dostal dotáciu.  
V.Povoda spomenul, že región Malé Karpaty bol tradične silný vo výkonnostnej turistike, zaujímal sa , aký je 
stav v súčasnosti. Je záujem? Boli za minulý rok evidované nejaké zápočtové cesty? M.Pavlovič: záujem  nie je.    
Š.Kuiš: Aký je stav v značení? M.Porkert: západná strana (Záhorie) je v dobrom stave, východná strana je 
robená v spolupráci so značkármi KBT. 
V.Povoda: Aké sú skúsenosti s uvádzaním časov na smerovkách.? M.Porkert: v takom ľahkom teréne ako sú 
M.Karpaty nie je problém. Účastníci Častovskej 50-ky si pochvaľovali dobré skúsenosti s hiking planner-om. 
Š.Kuiš: Má región Malé Karpaty svoj OTO? M.Pavlovič: Áno, má. 
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L.Stolárik

A.Kováčová  spresnila sobotňajší program na Veľkej Homoli, pozvala všetkých prítomných.    

, OKST SC Senec: počet registrovaných turistov im klesol zo 130 na 30, ale je veľa neregistrovaných, 
ktorí sa na akcie pravidelne  pridávajú. Ak vo všeobecnosti takmer nikde na nič nie sú peniaze, Senec je svetlá 
výnimka. Mesto má dobrý príjem z toho, že v jeho katastri  vyrástli logistické centrá. Veľmi dobre tu pracuje 
miestna agentúra cestovného ruchu, vydáva mapky Seneckých jazier, kalendár podujatí, sprievodcu mestom, aj 
propagačné materiály pre celé Podunajsko - subregión Bratislavského samosprávneho kraja.  

P.Perhala poďakoval za informácie, podnety a otvorenú výmenu názorov, aj za pozvanie, potvrdil účasť 
delegácie VV na výročnom stretnutí modranských turistov pri rozhľadni.  
 
 
Sobotňajší program 
V sobotu  19.5. dopoludnia sa členovia VV P.Perhala, E.Fábryová, Z.Jendželovská, V.Povoda a generálny 
sekretár D.Valúch presunuli na Piesok, kde najprv absolvovali prehliadku zmodernizovaného objektu Zochovej 
chaty a potom vystúpili k rozhľadni na Veľkej Homoli. V peknom počasí sa tam odohrala milá slávnosť za 
účasti desiatok turistov, miestnych turistických funkcionárov ako aj súčasných a minulých predstaviteľov miest 
Modra a Pezinok, ktoré sa podieľali na vybudovaní rozhľadne. P.Perhala viacerým odovzdal Plakety KST  
a čestné ocenenia KST, zagratuloval  Modranským turistom k obdivuhodnej histórii a zaželal  ich spolku 
a celému KST rovnako svetlú budúcnosť.  
 
 
Zapísal: D.Valúch   
  
                                                                                                                             Peter  P e r h a l a 
                                                                                                                                predseda KST 


